
Besluitenlijst gemeenteraad 5 juli 2012 

 

Raad voltallig: nee, zie bijlage 
 

 

Onderwerp Besluit Toezeggingen/bijzonderheden 1 Stemming 

1. Opening en vaststelling 

agenda 

De agenda is ongewijzigd vastgesteld.   

2. Voorjaarsnota 2012 1. De Voorjaarsnota 2012 voor kennisgeving aan 

te nemen. 

2. Het college de gelegenheid te geven om de 

financiële risico’s en vooruitzichten scherper 

in beeld te brengen, vooral op het 

sociaaleconomische terrein. 

3. Bij de Begroting 2013 de volgende punten te 

voegen: 

 aan te geven of huidige middelen, 

reserveringen voldoende worden geacht; 

 als dit niet het geval is een 

oplossingsrichting aan te geven zodat we 

komende jaren de risico’s op genoemde 

terreinen onder controle kunnen houden. 

 

A1- Amendement (verworpen) SGP-ChristenUnie om 

voorjaarsnota voor kennisgeving aan te nemen en extra 

aandachtspunten t.b.v. begrotingsvergadering. 

Stemverklaringen bij amendement 

SGP-CU: mocht haar amendement het niet halen dan 

acht de fractie college en raad gebonden aan uitspraken 

gedaan hier vanavond in de raad. 

CDA: ondanks dat punt 1, om de voorjaarsnota voor 

kennisgeving aan te nemen, ook haar visie is, zal het 

CDA het amendement niet steunen. Dit om dezelfde 

moverende redenen als de fractie heeft ingebracht 

tegen het 2e en 3e beslispunt in het amendement van de 

PvdA. 

Uw Belang: zij steunt punt 1, om de voorjaarsnota voor 

kennisgeving aan te nemen. Alleen dat punt. 

 

A2- Amendement (aangenomen) PvdA om 

voorjaarsnota voor kennisgeving aan te nemen, het 

college gelegenheid geven risico’s in beeld te brengen 

en twee extra aandachtspunten bij de begroting 2013 

Stemverklaring bij amendement 

PvB: omdat het vorige amendement niet is aangenomen, 

zal de fractie dit amendement steunen. 

A1 

Voor: SGP-CU, 

PLOD, PvB 

Tegen: PvdA, 

CDA, VVD, 

GroenLinks, 

D66, SP, Uw 

Belang 

 

 

 

 

 

 

 

 

A2 

Voor: PvdA, 

CDA, VVD, 

PLOD, PvB, SGP-

CU 

Tegen: 

GroenLinks, SP, 

                                                
1 Amendementen en moties zijn te vinden in het bis bij de betreffende vergadering 
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Motie 1 (verworpen) D66 over politieke verdieping 

door middel van een masterclass gemeentepolitiek 

 

 

 

 

 

 

 

Motie 2 (verworpen) SGP-ChristenUnie om aankoop 

van gronden pas mogelijk te maken na consultering van 

de raad. 

Stemverklaring bij motie 

CDA: zij steunt deze motie niet omdat in de 

eerstvolgende raadsvergadering de grondexploitaties er 

aan komen en daarbij kan dit punt integraal worden 

meegenomen. 

D66, Uw Belang 

 

 

M1 

Voor: D66, 

GroenLinks, 

PLOD, Uw 

Belang, SP 

Tegen: PvdA, 

CDA, VVD, PvB, 

SGP-CU 

 

M2 

Voor: SGP-CU, 

PvB 

Tegen: PvdA, 

CDA, VVD, 

GroenLinks, SP, 

D66, PLOD, Uw 

Belang 

3. Besluitenlijst raads-

vergadering 28 juni 2012 

Behandeling is uitgesteld naar 13 september. De besluitenlijst is niet compleet; de stemverklaringen 

ontbreken. 

 

4. Vragenhalfuur  PvB stelt vragen over het hanteren van de nullijn voor 

de Doetinchemse ambtenaren. 

 

Interpellatie GroenLinks  De fractie interpelleert wethouder Drenth over de 

informatievoorziening bij de raadsbehandeling van 

Mediamarkt Saturn (26 april 2012) 
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5. Procesvoorstel onderzoek 

fusietraject met Oude 

IJsselstreek 

Motie (verworpen) PLOD om inwoners van beide 

gemeenten ruim gelegenheid te geven invloed uit te 

oefenen op o.a. groenbeheer, wijkvoorzieningen; 

invoeren van wijkbudgetten en gevraagd en ongevraagd 

advies uit te brengen aan het college via georganiseerde 

verbanden van bewoners. 

Stemverklaringen bij de motie 

VVD: zij steunt de motie niet, op dit moment. Dit 

omdat de brief, die later aanvullend is verstuurd, 

aangeeft dat er sprake is van twee hele duidelijke fases. 

Waarbij in eerste instantie in het onderzoek wordt 

gestuurd op drie hoofdvragen om te kijken of je 

überhaupt dit pad op moet gaan. De VVD hecht zeer 

aan die kapstok. In de tweede fase komt 

burgerparticipatie terug. Draagvlak hoort voor de VVD 

thuis in die tweede fase. Dan kan ook deze motie 

worden meegenomen. 

CDA: zij is om dezelfde redenen als de VVD tegen de 

motie. 

PvB: zij is tegen de motie. Een onderzoek is volgens 

haar niet nodig, tenzij het een onderzoek wordt naar 

samenwerking.. 

SP: zij is ook tegen de motie. Zij gaat ervan uit dat een 

onderzoeksopdracht de hele breedte behelst van lichte 

samenwerking tot aan fusie, inclusief ambtelijke 

samenwerking. 

GroenLinks: de portefeuillehouder heeft helder 

uitgesproken dat de variant alleen de bestuurlijke fusie 

betreft. Als dat aan de orde is en deze motie loopt daar 

in mee, dan zal GroenLinks de motie niet steunen. 

M3 

Voor: PLOD 

Tegen: PvdA, 

CDA, VVD, 

GroenLinks, 

D66, SP, SGP-

CU, PvB, Uw 

Belang 
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De fractie geeft nu al aan dat wanneer er geen andere 

varianten in beeld zijn, zij tegen een onderzoek en 

daarmee ook tegen een fusie zal stemmen. 

D66: zij zal ook niet instemmen met de motie. In de 

eerste plaats omdat ze geen behoefte heeft aan een 

onderzoek uitsluitend gericht op een totale fusie. De 

fractie wil alleen meewerken aan een onderzoek dat 

andere vormen van samenwerking niet uit sluit.. 

Uw Belang: zij onderschrijft wat zij in het eerste betoog 

heeft gezegd. 

PvdA: zij steunt de motie niet omdat het al invulling 

geeft van iets dat nog onderzocht moet worden. 

 

Toezegging burgemeester Kaiser: hij maakt een 

overzicht van samenwerkingsverbanden waar 

Doetinchem aan deelneemt. 

6. Voorgenomen besluit-

vorming gemeentegarantie 

Oudehuys Investments 1 bv 

 Uw Belang onthoudt zich van inbreng en mening omdat 

mevrouw Lukassen indertijd deel uit maakte van het 

college van de voormalige gemeente Wehl 

 

Alle fracties spreken zich uit en brengen hun wensen en 

bedenkingen naar voren. Het college betrekt dat bij zijn 

besluitvorming. 

Toezegging wethouder Kroon: het volledige dossier 

over deze garantstelling komt voor de raad ter inzage 

deze zomer. 
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7. Zienswijze programma-

begroting en financiële 

begroting 2013-2016 Regio 

Achterhoek 

1. Bij de programmabegroting en financiële 

begroting 2013-2016 van de Regio 

Achterhoek de volgende zienswijze vast te 

stellen: 

- De risico’s met betrekking tot de 

ambulancehulpverlening en de 

afwikkeling van de brand bij Moram 

verdienen specifieke aandacht van het 

algemeen bestuur.  

- Voor de loon- en prijsontwikkeling de 

nullijn hanteren. 

2. Kennis te nemen van jaarstukken 2011 van 

de Regio Achterhoek. 

Tegen: 

GroenLinks, SP 

Voor: PvdA, 

CDA, VVD, D66, 

SGP-CU, PvB, 

Uw Belang 

8. Uitvoeringsprogramma 

Gelders Stedelijk 

Ontwikkelingsbeleid (GSO) 

IV (alleen besluitvorming) 

1. Op grond van het op 25 april 2012 getekende 

GSO IV-contract in het kader van het Gelders 

Stedelijk Ontwikkelingsbeleid een krediet van 

€ 11,1 miljoen beschikbaar te stellen, dit 

bedrag te dekken uit de provinciale GSO IV-

bijdrage en te bepalen dat investeringen 

bekostigd met het krediet niet ter 

besluitvorming aan de raad moeten worden 

voorgelegd. 

2. De begroting aan te passen conform de  

55e wijziging 2012. 

3. Te bepalen dat de raad via raadsmededelingen 

vooraf op de hoogte wordt gebracht over de 

uitvoering van de nieuwe GSO-programma’s, 

teneinde plannen te kunnen beoordelen/ 

bijstellen vóór definitieve vaststelling 

Amendement (aangenomen); herstemming vanwege 

staken van de stemmen op 28 juni) CDA over 

informeren raad bij uitvoering en mogelijkheden 

bijsturing van GSO-programma’s.  

Hoofdelijke stemming gehouden. 

Amendement 

Voor: 15 

raadsleden 

Tegen: 

11raadsleden 

 

 

Voorstel 

Tegen: Uw 

Belang 

Voor: PvdA, 

CDA, VVD, 

GroenLinks, 

D66, SP, SGP-

CU, PvB 
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plaatsvindt. 

4. Te bepalen dat de verantwoordingsrapportage 

die tussentijds en na afloop van de GSO-

periode aan de provincie Gelderland moet 

worden gestuurd, ook aan de raad vroegtijdig 

ter beschikking zal worden gesteld. 

5. Kennis te nemen van de uitwerking van de 

nieuwe GSO-programma’s zoals in dit voorstel 

beschreven.  

9. Ingekomen brieven  Het antwoord op de brieven 1 en 2 komt voor de raad 

ter inzage. 

Unaniem 

 

 

 

Aldus vastgesteld in de raadsvergadering 

van 13 september 2012, 

 

 

 

 

 

griffier                                 voorzitter 

 


